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قسم التدريب



بدأت معظم الشركات التجاریة خاصة في البلدان المتقدمة تخزین       بدأت معظم الشركات التجاریة خاصة في البلدان المتقدمة تخزین       
 وقام علماء وخبراء الحاسبات    وقام علماء وخبراء الحاسبات   19601960 الكمبیوتر منذ عام  الكمبیوتر منذ عام ىىوحفظ ملفاتھا عل وحفظ ملفاتھا عل 

في تطویر نظریات وأسالیب لتطویر كیفیة إعادة استخدام وزیادة كفاءة    في تطویر نظریات وأسالیب لتطویر كیفیة إعادة استخدام وزیادة كفاءة    
كننیةكننیة ملفات م ملفات مىىاستخدام ھذه الملفات المخزنة داخل الحاسب و التي تسم  استخدام ھذه الملفات المخزنة داخل الحاسب و التي تسم  

وبالتالي ظھرت واستحد مصطلحات كمبیوتریة تعبر عن استخدامات ھذه    وبالتالي ظھرت واستحد مصطلحات كمبیوتریة تعبر عن استخدامات ھذه    
..المكننیة المكننیة الملفات وأیضا استخدمت طرق لمعالجة ھذه الملفات   الملفات وأیضا استخدمت طرق لمعالجة ھذه الملفات   

و تخزن الملفات الكبیرة في قاعدة كبیرة وتحتوي علي جمیع البیانات   و تخزن الملفات الكبیرة في قاعدة كبیرة وتحتوي علي جمیع البیانات   
المسجلة و التي یمكن استخدامھا في زمن الحق ھذه القاعدة تسمي قاعدةالمسجلة و التي یمكن استخدامھا في زمن الحق ھذه القاعدة تسمي قاعدة

..بیانات  بیانات  
والن قواعد البیانات مھمة ومؤثرة جدا في جمیع المجاالت و األنشطة     والن قواعد البیانات مھمة ومؤثرة جدا في جمیع المجاالت و األنشطة     

..لذلك یلزم وجود نظم معینة لتنظیم وإدارة البیانات المخزنة     لذلك یلزم وجود نظم معینة لتنظیم وإدارة البیانات المخزنة     ..الرئیسیة الرئیسیة 
وھو ما یطلق علیھ نظم إدارة قواعد البیانات ویرمز لھا اختصارًا ب وھو ما یطلق علیھ نظم إدارة قواعد البیانات ویرمز لھا اختصارًا ب 

DBMS ..DBMS ..

DBMSDBMSادارة انظمة قواعد البیانات    



DBMSDBMS..كما تعرف إدارة قواعد البیانات       كما تعرف إدارة قواعد البیانات       

ھي عباره عن مجموعھ من البرامج تعنى بالبیانات تجمیعًا وفرزًا       ھي عباره عن مجموعھ من البرامج تعنى بالبیانات تجمیعًا وفرزًا       
الخ والتعامل معھا بغیھ االستفاده منھا     الخ والتعامل معھا بغیھ االستفاده منھا     ........وحفضًا وتشغیًال وتحلیًال   وحفضًا وتشغیًال وتحلیًال   

 تجرى علیھا عملیات زیاده أو نقصان أو حذف أو    تجرى علیھا عملیات زیاده أو نقصان أو حذف أو   ننبحیث یمكن أ بحیث یمكن أ 
أستخراج من قبل المستفید دون حدوث أي خلل بامكانھ أن یعطل النظام  أستخراج من قبل المستفید دون حدوث أي خلل بامكانھ أن یعطل النظام  



أھم وظائف نظم إدارة قواعد البیانات     أھم وظائف نظم إدارة قواعد البیانات     
إنشاء وتعریف قواعد البیانات بواسطة لغة تعریف قواعد             إنشاء وتعریف قواعد البیانات بواسطة لغة تعریف قواعد             11--

Dynamic)البیانات    البیانات     Link Library(Dynamic Link Library )) [DLL[DLL]]

 بواسطھ لغة معالجھ قواعد البیانات           بواسطھ لغة معالجھ قواعد البیانات          معالجة البیانات     معالجة البیانات     22--
[DML].[DML].

 بإعطاء أذونات لمن یحق لھ          بإعطاء أذونات لمن یحق لھ         لحمایھ قواعد بیانات       لحمایھ قواعد بیانات       آلیھ  آلیھ  --33
..ومنع غیر المصرح لھم بالدخول     ومنع غیر المصرح لھم بالدخول     ,,الدخول لقواعد البیانات       الدخول لقواعد البیانات       

لمنع تداخل البیانات أو تكرارھا         لمنع تداخل البیانات أو تكرارھا         نظام وحدة المعلومات      نظام وحدة المعلومات      --44
..وذلك لعدم ضیاعھا   وذلك لعدم ضیاعھا   

مثل جمیع الفروع یستخدم نفس      مثل جمیع الفروع یستخدم نفس      ..مشاركة البیانات   مشاركة البیانات   نظام  نظام  --55
النظام  النظام  

-- آلیھ ال ستراجاع قاعدة البیانات عند حصول مشكلة أو           آلیھ ال ستراجاع قاعدة البیانات عند حصول مشكلة أو           66
))عن طریق نسخ أحتیاطیھ     عن طریق نسخ أحتیاطیھ     .(.(فشل في النظام    فشل في النظام    



دورة حیاة التطبیقات البرمجیةدورة حیاة التطبیقات البرمجیة

حیث یتم في ھذه المرحلة تحدید المعطیات المتوفرة وتجمیعھا   حیث یتم في ھذه المرحلة تحدید المعطیات المتوفرة وتجمیعھا   ::وضع االستراتیجیةوضع االستراتیجیة--11
..ضمن خطوط رئیسیة للعمل وتحدید متطلبات التطبیق  ضمن خطوط رئیسیة للعمل وتحدید متطلبات التطبیق  

وكل كتلة تضم معلومات وكل كتلة تضم معلومات ,,ویتم في ھذه المرحلة تجمیع المعطیات ضمن كتل ویتم في ھذه المرحلة تجمیع المعطیات ضمن كتل ::التصمیمالتصمیم22--
ت ت عن غرض معین ویتم أیضًا في ھذه المرحلة تحدید العالقات بین المعطیا عن غرض معین ویتم أیضًا في ھذه المرحلة تحدید العالقات بین المعطیا 

ویتم في ھذه المرحلة البدء ببناء التطبیق حسب مخطط التصمیم   ویتم في ھذه المرحلة البدء ببناء التطبیق حسب مخطط التصمیم   ::مرحلة البناء والتوثیق  مرحلة البناء والتوثیق  --33
یتم الرجوع الیھا عند یتم الرجوع الیھا عند الموضوع سابقاًَ باإلضافة للتوثیق وعمل ملفات خاصة بعملیة البناء ل   الموضوع سابقاًَ باإلضافة للتوثیق وعمل ملفات خاصة بعملیة البناء ل   

مستقبلي مستقبلي حاالت التطویر على المنتج وحل المشكالت المتوقعة ضمن التطبیق بشكل   حاالت التطویر على المنتج وحل المشكالت المتوقعة ضمن التطبیق بشكل   
حیث یتم وضع التطبیق ضمن بیئة عمل تجریبیة وإدخال البیانات   حیث یتم وضع التطبیق ضمن بیئة عمل تجریبیة وإدخال البیانات   ::مرحلة االختبارمرحلة االختبار--44

لبرمجیة لبرمجیة وإجراء جمیع العملیات المتوقعة علیھا وتصحیح األخطاء ضمن الشیفرة ا    وإجراء جمیع العملیات المتوقعة علیھا وتصحیح األخطاء ضمن الشیفرة ا    

ئة ئة بعد نجاح جمیع عملیات االختبار یتم إخراج المنتج بشكل نھائي الى بی بعد نجاح جمیع عملیات االختبار یتم إخراج المنتج بشكل نھائي الى بی ::المنتج النھائي  المنتج النھائي  --55
لالزمة لتوزیعھ الى  لالزمة لتوزیعھ الى  العمل الحقیقیة ویتم في ھذه المرحلة حزم البرنامج وإضافة األدوات ا  العمل الحقیقیة ویتم في ھذه المرحلة حزم البرنامج وإضافة األدوات ا  

المستِخـــدم المستِخـــدم 



..

..أنظمة إدارة قاعدة البیانات       أنظمة إدارة قاعدة البیانات       الفائده الفائده 

جھزة جھزة وھي عبارة عن برامج تعالج الوصول الى قواعد البیانات المخزنة على أ  وھي عبارة عن برامج تعالج الوصول الى قواعد البیانات المخزنة على أ  
أكثر من أكثر من الكومبیوتر ویمكن أن تكون أنظمة إدارة قواعد البیانات مصممة لتخدم      الكومبیوتر ویمكن أن تكون أنظمة إدارة قواعد البیانات مصممة لتخدم      

عالي مع عالي مع مستخدم واحد بنفس الوقت وتصنف ھذه األنظمة والتي تعمل بمستوى أداء    مستخدم واحد بنفس الوقت وتصنف ھذه األنظمة والتي تعمل بمستوى أداء    
تقوم ھذه األنظمة وبشكل عام  تقوم ھذه األنظمة وبشكل عام  ))قواعد البیانات المتوسطة فما فوق     قواعد البیانات المتوسطة فما فوق     ((مجموعة  مجموعة  

::بمایلي بمایلي 
بمعالجة الوصول اآلمن للبیانات المخزنة ضمن قاعدة بیانات    بمعالجة الوصول اآلمن للبیانات المخزنة ضمن قاعدة بیانات    DBMSDBMSتقومتقوم11--

..واحدة وذلك من قبل أكثر من مستخدم واحد في نفس الوقت    واحدة وذلك من قبل أكثر من مستخدم واحد في نفس الوقت    
--إدخال البیانات   إدخال البیانات   )) مع انظمة غدارة قاعدة البیانات من مع انظمة غدارة قاعدة البیانات منوجود لغة قیاسیة للتعاملوجود لغة قیاسیة للتعامل--22

(وتعدیل وحذف وإدرة   وتعدیل وحذف وإدرة    .) .
من المصادر المتاحة على جھاز الكومبیوتر بشكل دینامیكي مما   من المصادر المتاحة على جھاز الكومبیوتر بشكل دینامیكي مما   DBMSDBMSیستفیدیستفید--33

..یؤھل عدد كبیر من تطبیقات المستثمرین إلنجاز أعمالھم بشكل سریعیؤھل عدد كبیر من تطبیقات المستثمرین إلنجاز أعمالھم بشكل سریع
 البیانات بطریقة معینة تسمح ببقاء البیانات   البیانات بطریقة معینة تسمح ببقاء البیانات  بحمایةبحمایة نظام إدارة قواعد البیانات     نظام إدارة قواعد البیانات    یقومیقوم44

 حدوث خطأ ضمن  حدوث خطأ ضمن سلیمة باإلضافة الى القدرة على إعادة بناء البیانات التالفة في حال  سلیمة باإلضافة الى القدرة على إعادة بناء البیانات التالفة في حال  
لبناء وإدارة قاعدة البیانات   لبناء وإدارة قاعدة البیانات   DBMSDBMSویمكن شراء أي نظامویمكن شراء أي نظام,,التجھیزات المادیة للنظام    التجھیزات المادیة للنظام    

العتبار العتبار المطلوبة وحسب الھدف المطلوب واإلمكانیات المتوفرة مع األخذ بعین ا     المطلوبة وحسب الھدف المطلوب واإلمكانیات المتوفرة مع األخذ بعین ا     
..التصنیفات السابقة لقواعد البیانات التصنیفات السابقة لقواعد البیانات 



DAB(DAB) البیانات   البیانات  ملف قاعدة  ملف قاعدة  مدیر مدیر ** )) ..

ل عن عملیات إدارة قواعد البیانات ونظم أداء   ل عن عملیات إدارة قواعد البیانات ونظم أداء   ووھو الشخص المسؤ ھو الشخص المسؤ 
ھذه القواعد وكیف یتم تكوینھا وھو مسؤول أیضًا عن مراقبة أداء ھذه  ھذه القواعد وكیف یتم تكوینھا وھو مسؤول أیضًا عن مراقبة أداء ھذه  

القواعد ، وكذلك إجراء عملیات النسخ االحتیاطي وتثبیت البرامج    القواعد ، وكذلك إجراء عملیات النسخ االحتیاطي وتثبیت البرامج    
والمحافظة على أمن المعلومات ، وإضافة مستخدمین جدد أو إلغاء    والمحافظة على أمن المعلومات ، وإضافة مستخدمین جدد أو إلغاء    

..صالحیات مستخدمین    صالحیات مستخدمین    
ویمكن أن یقوم مدیر قواعد البیانات بالتخطیط لتطویر وتنمیة النظام     ویمكن أن یقوم مدیر قواعد البیانات بالتخطیط لتطویر وتنمیة النظام     

..المطبق وتحدید الحاجة لھذا التطورات المستقبلیة    المطبق وتحدید الحاجة لھذا التطورات المستقبلیة    
DBADBAویسعي فریق العمل الذي یتكون من مدیري قواعد البیانات ویسعي فریق العمل الذي یتكون من مدیري قواعد البیانات 

ویتم ویتم .. بشكل متجانس   بشكل متجانس   او المؤسسة او المؤسسةللحفاظ على سیر العمل داخل الشركة للحفاظ على سیر العمل داخل الشركة 
راءراءة المھام بین ھؤالء المدة المھام بین ھؤالء المدئ ئ تجزتجز



DAB(DAB)(( البیانات  البیانات قاعدةقاعدةملفملفمھام مدیرمھام مدیر**
تتباین مھام مدیرة قاعدة البیانات تبعًا لحجم الشركھ أو المؤسسة    تتباین مھام مدیرة قاعدة البیانات تبعًا لحجم الشركھ أو المؤسسة    

::وتبعًا لفریق العمل المساعد وتشمل ھذه المھام النقاط التالیة وتبعًا لفریق العمل المساعد وتشمل ھذه المھام النقاط التالیة 
تثبیت البرمجیات الجدیدة    تثبیت البرمجیات الجدیدة    11--

إدارة الحمایة لنظام قواعد البیانات  إدارة الحمایة لنظام قواعد البیانات  22--
..النسخ االحتیاطي والدوري للبیانات ونظام قواعد البیانات     النسخ االحتیاطي والدوري للبیانات ونظام قواعد البیانات     .3.3--

..استكشاف األخطاء ومعالجتھا  استكشاف األخطاء ومعالجتھا  .4.4
تسویة وإصالح إخفاقات المستخدمین للوصول إلىبیاناتھم     تسویة وإصالح إخفاقات المستخدمین للوصول إلىبیاناتھم     --.5.5

متابعة وضبط أداء العمل متابعة وضبط أداء العمل --.6.6
تقییم األجھزة والنظم الجدیدة  تقییم األجھزة والنظم الجدیدة  .7.7--

العمل على تطویر النظام بالشركھالعمل على تطویر النظام بالشركھ--.8.8



مالذي تحقق ادارة انظمة البیانات    مالذي تحقق ادارة انظمة البیانات    

 صحة وتكامل المعلومات   صحة وتكامل المعلومات  --
 سرعة الحصول على المعلومات  سرعة الحصول على المعلومات --
 زیادة كفاءة العاملین  زیادة كفاءة العاملین --
 تحسین الخدمات المقدمة   تحسین الخدمات المقدمة  --
 تقلیل الھدر المادي  تقلیل الھدر المادي --
 تحسین االتصاالت اإلداریة    تحسین االتصاالت اإلداریة   --
 توفیر المعلومات الالزمة لمتخذي القرار بكفاءة وسرعة مناسبة  توفیر المعلومات الالزمة لمتخذي القرار بكفاءة وسرعة مناسبة --
 تحسین وتطویر األداء   تحسین وتطویر األداء  --
 تطویر أسالیب أكثر فاعلیة في اإلدارة والتنظیم   تطویر أسالیب أكثر فاعلیة في اإلدارة والتنظیم  --
 دعم الخطط االستراتیجیة    دعم الخطط االستراتیجیة   --



الخالصھالخالصھ
 اھمیھ قواعد البیانات فلو اردنا أنشاء مثل ھذه    اھمیھ قواعد البیانات فلو اردنا أنشاء مثل ھذه   محاظرهمحاظرهلقد بینا في ھذا ال  لقد بینا في ھذا ال  

 خالل فتره   خالل فتره  تحلیل البیانات المخزونھ   تحلیل البیانات المخزونھ   القاعده بعیدا عن الكومبیوتر فعلینا أوال القاعده بعیدا عن الكومبیوتر فعلینا أوال 
ره ره زمنیھ معینھ لیتمكنوا من أعداد خطھ تكفل تحسین مستوى العمل في الفت  زمنیھ معینھ لیتمكنوا من أعداد خطھ تكفل تحسین مستوى العمل في الفت  

فالطریقھ فالطریقھ القادمھ على ھذا المثل تكون بحاجھ للبیانات التي سیتم العمل علیھا     القادمھ على ھذا المثل تكون بحاجھ للبیانات التي سیتم العمل علیھا     
 من العبث  من العبث حفظ ھذه البیانات من الضیاع وبقاءھا سلیمھ ومؤمنھ   حفظ ھذه البیانات من الضیاع وبقاءھا سلیمھ ومؤمنھ   التي یتم بھا التي یتم بھا 

 لھم بذلك كل ھذه المطلبات  لھم بذلك كل ھذه المطلبات االشخاص المصرح االشخاص المصرح أو الضیاع بحیث یتداولھا   أو الضیاع بحیث یتداولھا   
البیانات في البیانات في تتباین قواعد   تتباین قواعد   توفرھا أو یدعى بنظام أداره قواعد البیانات وقد  توفرھا أو یدعى بنظام أداره قواعد البیانات وقد  

 والذي تحتاجھ     والذي تحتاجھ    حجمھا فمنھا الصغیر أو المتوسط أو الكبیر والعمالق  حجمھا فمنھا الصغیر أو المتوسط أو الكبیر والعمالق  
الشركات الكبیره لذلك صممت برامج لھا حسب نوع االحتیاج المطلوب فمن  الشركات الكبیره لذلك صممت برامج لھا حسب نوع االحتیاج المطلوب فمن  
خالل أھمیھ البیانات وأحتیاجھا الى السالمھ والسریھ والمعالجھ      خالل أھمیھ البیانات وأحتیاجھا الى السالمھ والسریھ والمعالجھ       .......... الخالخ

بنظام أداره البیانات    بنظام أداره البیانات    ظھر ما یسمى ظھر ما یسمى  ..



االستنتاجات   
 عملية مجع البيانات وهي اساس العمل اي نظام   -1
 عملية حتليل البيانات وهو اجلزء املهم يف عملية البدء -2

يف التصميم وعمل الواجهات  
 حفظ البيانات-3
 امنية البيانات -4
 اختيار الربنامج او اللغه لغرض التصميم  -5
املدخله  حساب حجم البيانات-6



قاعدة البیانات  
Database

ادخال البیانات  
Input Data

معالجة البیانات   
Data Processors

المخرجات
Output Data

المستخدم 
User

Output Data



واخیرا ولیس اخرا
ھل یوجد اي سؤال ؟  

ھل توجد اي  المناقشة حول الموضوع ؟  



خخ

Microsoft OfficeMicrosoft Office
خخ

Access programmingAccess programming





ويخويخ


